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 خالصه

در اثر تغيير رطوبت دچار تغيير حجم می گردند که این پدیده موجب  شونده متورم هاي خاك

خسارت به سازه هایی که بر روی آنها بنا گردیده اند می شود. بهسازی این خاک وارد شدن 

ها جهت کاهش قدرت تورمی و فشارتورمی از وظایف اصلی مهندسين ژئوتکنيک محسوب می گردد. 

در این کار تحقيقاتی بهسازی یک خاک متورم شونده به دو روش مکانيکی و شيميایی مورد 

مسلح سازی تصادفی خاک با استفاده به صورت مکانيکی ، بهسازی  مطالعه قرار گرفت. در روش

 ميلی متر( 30و  20، 10)و طول های  (5/1و  1، 5/0) از الياف مصنوعی با درصد های وزنی

 5/1و  1، 5/0با درصدهای وزنی )درصدهای پایين  انجام پذیرفت و در روش شيميایی از سيمان

ه گردید. نتایج نشان داد که هر دو روش مکانيکی و استفاد ( 10و  8، 5 و درصدهای باالی

درصد شيميایی موجب کاهش پتانسيل تورمی و فشار تورمی می گردد و این کاهش تابعی از 

درصد سيمان و زمان عمل آوری آن می باشد. مقایسه این دو  وزنی و طول الياف و همچنين

در بهسازی  عملکرد بهتریدن خاک نسبت به مسلح نموروش نشان داد که افزودنی های شيميایی 

  .می دهنداز خود نشان  خاک

 
خاک متورم شونده، الیاف مصنوعی، سیمان، زمان عمل آوری، فشار تورمی،  کلمات کلیدي:

 پتانسیل تورمی. 

 

 

  مقدمه .1
 

متورم شونده در معرض تغييرات رطوبت قرار می گيرند، رسی معموال وقتی خاک های 

تغيير حجم می دهند. این موضوع می تواند خسارات جدی به سازه های بنا شده بر 

 Nelson andنماید ) واردروی این خاک ها مانند بزرگراه ها، پل ها و ساختمان ها 

Miller, 1992) [1]منظور تعيين پارامترهایی که بر ميزان تورم این نوع خاک ها  . به

موثر است و مشکالت ناشی از آن تالش های زیادی صورت گرفته است و محققين روش های 

بسياری را به منظور بهسازی و تثبيت این خاک ها با استفاده از مواد شيميایی، 

مواد افزودنی شيميایی  پيشنهاد کرده اند. در گذشته محققين فيزیکیمکانيکی و 

-Attom and Alند. ه ارا به منظور کاهش تورم خاک های متورم شونده استفاده کرد

Sharif  (1998)  ضایعات سوخته درخت زیتون را جهت تثبيت خاک های رسی در مقابل تورم

از ترکيب ضایعات مواد صنعتی با آهک  Kamon and Nontananandh (1991) .[2] بکار بردند

آزمایشاتی را بر روی خاک  Al-Rawas et al.  (2005) .[3] تثبيت خاک استفاده کردند جهت

با اضافه کردن آهک به که های متورم شونده انجام دادند و به این نتيجه رسيدند 

 (تا حدود صفر درصد)خاک متورم شونده، درصد تورم و فشار تورمی به ميزان زیادی 
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  Miller and Azad (2000)و  Parasons and Millburn   (2003) همچونمحققينی  .[4] کاهش می یابد

به بررسی اثر سيمان در بهسازی خاک های متورم شونده پرداختند و به این نتيجه 

رسيدند که افزودن سيمان به این خاک ها، سبب کاهش پتانسيل تورمی خاک، نشانه 

 .[5،6] خميری، حد روانی و افزایش حد انقباض و تنش برشی این خاک ها می شود

کاهش فشار تورمی خاک های رسی  خاک های رسی به منظور فيزیکیتثبيت همچنين 

  .[7] (Abu-Zreig et al.2001گزارش شده است )
مصنوعی و  ی خاک را با استفاده از اليافاخيرا محققين مسلح نمودن تصادف

  Freitag. طبيعی جهت بهسازی و کنترل قدرت تورمی این خاک ها پيشنهاد نمودند

خاک های رسی تورمی تاثير الياف را بر خصوصيت  Nataraj and McManis (1997)و  (1989)

مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتيجه رسيدند که الياف مقاومت و شکل 

به بررسی اثر دو نوع   Al-Akhras et al.  (2008) [9] بخشدپذیری خاک رسی را بهبود می 

شونده  الياف طبيعی و مصنوعی بر پتانسيل تورمی و فشار تورمی خاک متورم

 گرفتندپرداختند و کاهش پتانسيل و فشار تورمی را در اثر افزودن الياف نتيجه 

به اینکه در ایران وسعت مناطق دارای خاک های رسی متورم شونده  . با توجه[10]

زیاد است، بنابراین شناسایی این نوع خاک ها و مطالعه رفتار آن ها و ارائه 

ل تورمی و جلوگيری از بروز خسارت به سازه راه حل های مناسب جهت کاهش پتانسي

های بنا شده بر روی آن ها از اهميت ویژه ای برخوردار است. در این تحقيق 

بهسازی یک خاک متورم شونده به روش مکانيکی و به صورت تصادفی، با اختالط خاک 

و همچنين به روش شيميایی با  گوناگونبا الياف مصنوعی با درصدها و طول های 

د افزودنی صورت پذیرفته است. هدف از این تحقيق بررسی تاثير درصدهای موا

الياف افزوده شده و افزودنی شيميایی )سيمان( و در نهایت مقایسه این  گوناگون

 بر روی تورم خاک رسی است. از جهت ميزان تاثير روش ها با یکدیگر 
 

 

 خاک مورد استفاده .2

هدف از این تحقيق انجام آزمایشات تورمی روی یک نمونه خاک با قابليت تورم 

 آزمایشات بوده كه كائولينيت نام با رسي خاك نوع یك موجود خاك زیاد بود.پذیری 

 .باشد مي متوسط یتورمقدرت  داراي كه داد نشان آن روي گرفته بر شناسایی صورت
بنابراین برای تهيه خاک با خصوصيات تورمی بيشتر جهت انجام آزمایشات، خاک 

مورد نظر با درصدهای گوناگون بنتونيت مخلوط گردید. بر روی مخلوط های مورد 

نهایت  درصورت پذیرفت و   ASTM D4546نظر آزمایشات شناسایی مطابق با استاندارد 

 McKeenدرصد بنتونيت مطابق با طبقه بندی  20 و كائولينيت درصد 80 شامل مخلوطي

 نتایج خصوصيات  .شد انتخاب به عنوان خاکی با قابليت تورم پذیری باال (1992)

 مي است. نتایج آزمایشات نشان ( آمده1جدول ) فيزیكي و مکانيکی خاک تهيه شده در
 یرس خاک فایدیوني بندي طبقه سيستم با مطابقرس با خميرایی باال و  خاك، این كه دهد

  .باشد مي (CH) باال )خاصيت خميری( پالستيسيته با

 مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک مورد استفاده -1جدول 

                                     خصوصيات

 مقدار
                                     خصوصيات

 مقدار
                                       خصوصيات

 مقدار

                                وزن مخصوص

75/2 

                                             رس   

47 (٪) 

                                 طبقه بندی خاک

CH 

                                              شن  

0 (٪) 

                                      حد روانی 

76 (٪) 

                                    رطوبت بهينه

5/20 (٪) 

                                            ماسه  

21 (٪) 

                                  حد خميری 

8/23 (٪) 

      بيشينه وزن واحد حجم خشک

1/163kN/m  

                                           سيلت 

32 (٪) 

                            شاخص خميری 

2/52 (٪) 

          درصد تورم                            

9/22 (٪) 

 

 

 مواد افزودنی مکانیکی و شیمیایی مورد استفاده  .3

پتانسيل تغيير حجم خاک هاي  در این تحقيق به منظور بررسي اثر الياف مصنوعي بر

ميلي متر در درصدهاي  30و  20 ،10 های متورم شونده از الياف نواری با طول
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. این الياف از نوع پلي پروپيلين بوده و در ( استفاده شد5/1و  1، 5/0گوناگون )

و مشخصات  برابر اسيدها و بازها از مقاومت بسيار باالیي برخوردار مي باشد

 . ( آمده است2آن در جدول )فيزیکی و مکانيکی 

 

 

 الیاف مورد استفاده در این تحقیقفیزیکی و مکانیکی مشخصات  -2جدول 

                 مشخصات 

 الياف مصنوعی
                  مشخصات 

 الياف مصنوعی
                    مشخصات

 الياف مصنوعی
مشخصات                   

 مصنوعیالياف 
نوع الياف                            

 منفرد
وزن مخصوص                       

45/0 
          مقاومت کششی 

(MPa) 1308 
جذب آب                             

 صفر
                       ضخامت

(mm)01/0 
                             عرض 

(mm) 3 
مقاومت در برابر 

اسيد و باز        

 زیاد

              مدول ارتجاعی

(PA )007/0 

 

می باشد. این سيمان دارای  1پرتلند نوع  استفاده شده در این تحقيق سيمان

. این سيمان از شرکت سيمان تهران دارد عمومی مصارفبيشترین کاربرد بوده و 

  .( آمده است3)آن در جدول فيزیکی و مکانيکی و مشخصات  خریداری شده است

 

 1مشخصات فیزیکی و مکانیکی سیمان پرتلند نوع  -3جدول

                                                           خصوصيات                   

 مقدار
                                        خصوصيات                              

 مقدار
                                                          وزن مخصوص               

15/3 
                                  روزه  28مقاومت فشاری            

(MPa) 43 
                                                      غلظت نرمال                      

4/24)%( 
                                   روزه  7مقاومت کششی            

(MPa) 37/1 
                                               گيرش اوليه                           

(min)95   
                                  روزه 28مقاومت کششی            

(MPa) 51/2  
                                                     گيرش نهایی                    

(min)145 
                                 روزه   7مقاومت خمشی             

(MPa) 54/2 
                                          روزه      7مقاومت فشاری          

(MPa) 30 
                                روزه   28مشی مقاومت خ           

(MPa) 32/4  
 

 

 آزمایش روش       .4

 

متورم  خاك تورمي خصوصيات بر و سيمان بهسازی الياف مصنوعی اثر بررسي تحقيق این هدف

هاي  مخلوطخاک،  روي استاندارد تراكم ابتدا آزمایش در .باشد مي آزمایش مورد شونده

 سيمان با درصدهای گوناگون-مخلوط خاک والياف  گوناگون طول هايدرصدها و  خاک با

رطوبت بهينه و بيشينه وزن واحد حجم خشک خاک برای هر درصد از  پذیرفت و صورت

آزمایشات تورم و فشار سپس تعيين گردید. و درصد سيمان اختالط و طول الياف 

انجام پذیرفت.  ASTM-D4546تورمی روی نمونه های مورد نظر مطابق استاندارد 

تورم آزاد معموال به حداکثر تغيير شکل حاصل شده در نمونه طی عمل جذب آب اطالق 

می گردد و فشار تورمی عبارت است از فشاری که به خاک متورم شونده وارد می 

 شود تا به ارتفاع اوليه خود برگشت نماید.

 

 

 تهیه نمونه ها .5

 خاك از هایي مخلوطتهيه نمونه های مورد نياز برای انجام آزمایش،  به منظور
از منحنی های تراکم افزودني،  مواد گوناگون با درصدها و طول هاي شونده متورم

استفاده شد. بدین ترتيب  سيمان-الياف و مخلوط خاک-مخلوط خاک ،رد خاکاستاندا

د رطوبت بهينه حاصل از درصد کمتر از درص 4که روی شاخه خشک این منحنی ها )
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آزمایش تراکم( نقطه ای انتخاب و با شرایط رطوبتی و وزن واحد حجم خشک متناظر 

خاک های مورد نياز  با نقاط، اقدام به تهيه نمونه ها گردید.  برای این منظور

سپس برای توزیع یکنواخت  با رطوبت مربوطه حاصل از منحنی تراکم مخلوط شدند و

ور متراکم ساعت در کيسه های پالستيکی نگهداری شد. به منظ 24رطوبت، به مدت 

تراکم استاتيکی استفاده گردید. برای رسيدن به این هدف  ساختن نمونه ها از روش

جهت تهيه نمونه های یکنواخت، . از قالب ساخته شده برای این آزمایش استفاده شد

م گردید. بار وارده راکخاک در سه الیه در قالب مخصوص به روش تراکم استاتيکی مت

که از منحنی تراکم بدست )با استفاده از وزن واحد حجم خشک مطلوب  بر هر الیه

، از روش سعی و خطا تعيين گردید. سپس اقدام به تهيه نمونه شد. از آنجا (آمده

، یکسان نبودند لذا بار وارده جهت ساخت گوناگونکه منحنی تراکمی مخلوط های 

فرق می کند.  بدین ترتيب که  استاتيکی برای مخلوط های گوناگوناکم نمونه در تر

ميلی متر بر دقيقه متراکم  5/1هر الیه در دستگاه تک محوری با سرعت بارگذاری 

 .ندتهيه گردیدهمه نمونه ها به روش مذکور شد. 

 

 آزمایش تعیین پتانسیل تورمی و فشار تورمی نمونه ها  .6

شده به دستگاه تحکيم منتقل  م، نمونه های تهيهنسيل تغيير حججهت تعيين پتا

 قرار آب درمعرض تحكيم، دستگاه در قرارگيري از پس خاك نمونه كه ترتيب بدینگردیدند. 

 به رسيدن زمان تا محوري آن شكل گردیدند. تغيير متورم رطوبت جذب اثر در و گرفته
شد. سپس با  ثبت)اندازه گير( در زمان های گوناگون گيج  یک توسط تورم، حداكثر

محاسبه  متفاوت( درصد تورم برای هر نمونه در زمان های 1استفاده از رابطه )

 گردید.

S(%)=(
∆H

H0
)×100           (1)  

ارتفاع  0H تغيير شکل محوری ایجاد شده، و  ΔΗدرصد تورم آزاد،  Sدر رابطه فوق 

تورم، از روش بارگذاری  رسيدن نمونه ها به بيشينه. پس از اوليه نمونه می باشد

فشار تورمی عبارت است از فشاری که به خاک  اقدام به تعيين فشار تورمی گردید.

متورم شونده وارد می شود تا به ارتفاع اوليه خود برگشت نماید. فشار تورمی از 

 ( تعيين می شود:2رابطه )

Sp=
F

A
                                                                                                                                          (2)  

PS فشار تورمی خاک (kP) ،F   بار اعمال شده(kN )، A سطح مقطع نمونه (2m)  که

 برابر مساحت رینگ )حلقه( نمونه دستگاه تحکيم می باشد.

 

 

 نتایج و بحث .7

 اثر مواد افزودنی بر تراکم خاک      1.7

 

 با مخلوط شده خاك هاي روي نمونه تراكم آزمایش انجام از حاصل ( نتایج4شماره ) جدول

 .دهد مي نشان الياف نواری را
 

 مقدار بیشینه وزن واحد حجم خشک و رطوبت بهینه -4جدول 

 الياف درصد

(٪) 

 الياف طول

(mm) 
 بهينه رطوبت

(٪) 

واحد وزن  بيشينه

 خشکحجم 

(3kN/m) 

- - 3/20 2/16 

5/0 10 97/18 72/15 
1 10 72/18 48/15 

5/1 10 74/17 37/15 

5/0 20 8/18 68/15 

1 20 31/18 47/15 

5/1 20 53/17 23/15 

5/0 30 66/18 61/15 

1 30 2/18 39/15 

5/1 30 4/17 09/15 
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 خاك به گوناگون الياف مقادیر افزودن دهد كه مي نشان (4جدول شماره )           

با  .است گردیده آن بهينه رطوبت کاهش خشك و همچنين واحد حجم وزن بيشينه كاهش موجب

افزایش درصد الياف برای هر طول، مقدار بيشينه وزن واحد حجم خشک خاک و درصد 

کردن ذرات رطوبت بهينه کاهش می یابد. علت این تغييرات را می توان جایگزین 

جامد خاک با درصدی از الياف که دارای وزن مخصوص خيلی کمتری نسبت به خاک 

(. می باشد 45/0و وزن مخصوص الياف نواری  75/2هستند، بيان کرد )وزن مخصوص خاک 

از سوی دیگر الياف مورد استفاده خاصيت جذب آب ندارند و جایگزین ذرات خاکی 

ی باشد، بنابراین موجب کاهش درصد رطوبت شده اند که دارای خاصيت جذب آب م

 بهينه می گردد. 

مخلوط  خاك هاي روي نمونه تراكم آزمایش انجام از حاصل نتایج( 5) جدول شماره      

 .دهد مي نشان سيمان را گوناگون درصدهای با شده
 

 سیمان  و رطوبت بهینه برای درصدهای گوناگونمقدار بیشینه وزن واحد حجم خشک -5جدول 

درصد 

 سيمان

 

 درصد

 رطوبت بهينه
واحد وزن  بيشينه

 (3kN/m) خشک حجم

- 3/20 2/16 

5/0 49/21 65/15 

1 43/21 71/15 

5/1 36/21 84/15 

5 3/21 16 

8 1/21 31/16 

10 71/20 4/16 
 

( می توان مشاهده 5) جدولسيمان را در -نتایج آزمایش تراکمی مخلوط خاک       

ذرات سيمان در برابر خاک ناچيز است، ترکيبات به هم ميزان کرد. زمانی که 

پيوسته ناشی از هيدراسيون سيمان تشکيل نمی شود. از طرفی به دليل زیاد بودن 

سطح ویژه ذرات سيمان قدرت جذب آب خاک زیاد می شود بنابراین افزودن مواد 

مخصوص خشک خاک بسيار ریزدانه به مقدار کم به خاک )ذرات سيمان( موجب کاهش وزن 

و افزایش درصد رطوبت بهينه می شود. با افزایش درصد سيمان، ذرات سيمان با خاک 

واکنش نشان داده و سبب چسبيدن ذرات به هم می شود در نتيجه نمودار همانند 

ذرات درشت دانه عمل کرده و بيشينه وزن واحد حجم خشک خاک افزایش و درصد رطوبت 

رفی باالتر بودن مقدار وزن مخصوص ذرات سيمان نسبت به بهينه کاهش می یابد. از ط

 خاک عامل دیگری در افزایش مقدار بيشينه وزن واحد حجم خاک می باشد.

 

 

 تورمی فشار و پتانسيل تورمی درصد تعيين آزمایشات از حاصل نتایج 2.7

 

 مورد شونده متورم خاك نمونه و فشار تورمی روي پتانسيل تورمی آزمایش انجام با

 تورم پتانسيل اختالط الياف، درصدهاي گوناگون خاك با هاي همچنين نمونه و آزمایش
گرفت. همان طور که در اشکال مشاهده می گردد خاک  بررسي قرار مورد ها آن پذیري

کيلو  355درصد و فشار تورمی  9/22طبيعی مورد آزمایش، دارای پتانسيل تورمی 

الف و ب( به ترتيب -3الف و ب( و )-2ب(، ) الف و-1) شماره شكل پاسکال می باشد.

ميلی متر با  3پتانسيل تورمی و فشار تورمی مخلوط خاک با الياف نواری به عرض 

درصد  1ميلی متر در درصدهای گوناگون را نشان می دهد. در  30و  20، 10طول 

ميلی  3ميلی متر، درصد تورم و فشار تورمی برای الياف با عرض  20الياف و طول 

کيلو پاسکال می باشد و این نتایج اثر الياف را  127درصد و  9/18متر به ترتيب 

 الياف نشان می دهد.-بر کاهش ویژگی های تورمی مخلوط خاک
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 میلی متر 10طول به الیاف نواری -منحنی پتانسیل تورمی و فشار تورمی خاک  -1شکل 

 

 میلی متر 20طول  بهالیاف نواری -منحنی پتانسیل تورمی و فشار تورمی خاک  -2شکل 

 

 میلی متر 30طول  بهالیاف نواری -منحنی پتانسیل تورمی و فشار تورمی خاک  -3شکل 

( مشاهده می شود ميزان 3( و )2( و )1که در شکل های ) گونههمان        

ميلی متر  30و  20، 10طول  3در هر الياف نواری -پتانسيل تورمی برای مخلوط خاک

 5/1، کاهش یافته است و بيشترین تاثير در مقدار 5/1و  1، 5/0و با درصدهای 

که ميزان تورم  گونه ایبه  .ميلی متر مشاهده می شود 30درصد از الياف با طول 

درصد از پتانسيل تورمی آن کاسته  3/34درصد رسيده و به عبارتی حدود  04/15به 

شده است. همچنين مشاهده می گردد که با افزایش درصد الياف فشار تورمی کاهش 

درصد از  5/1یافته است که کمترین ميزان فشار تورمی مربوط به نمونه حاوی 

 87کيلو پاسکال به  355باشد که فشار تورمی از ميلی متر می  30الياف با طول 

دالیل  درصدی فشار تورمی خاک شده است. 5/75کيلو پاسکال رسيده و موجب کاهش 

افزودن الياف در کاهش تورم را می توان به این صورت بيان کرد که الياف ماده 

وجب ای است که قابليت جذب آب ندارد، بنابراین در یک حجم مشخص افزودن الياف م

جانشين شدن درصدی از ذرات خاک می شود به طوری که بخشی از مواد متورم شونده 

در یک حجم مشخص کم می گردد به همين دليل از تورم آن مجموعه خاک کاسته می 

بنابراین با افزایش درصد وزنی الياف موجب جانشينی مقدار بيشتری از آن شود. 

اف، بر کاهش تورم خاک افزوده می با خاک می گردد، لذا با افزایش درصد الي

که در یک درصد  طوریه گردد. با افزایش طول الياف هم همين مسئله صادق است ب

 شودثابت با افزایش طول، موجب جانشينی مقدار بيشتری از الياف به جای خاک می 
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که باز موجب کاهش تورم می گردد. با افزودن الياف، تماس بين الياف و ذرات 

گردد. در هنگام تورم آنها خم می شوند و نيروی کششی در آنها  خاک حاصل می

حاصل می گردد که این نيروی کششی از تورم خاک جلوگيری می کند. هرچه الياف 

 بيشتر باشد ميزان نيروی کشش بيشتر می گردد و از تورم می کاهد. 

 به خاک متورم شونده رسی اضافه شد و از 5/1و  1، 5/0با درصد های  سيمان

 7و  3و در بازه های زمانی  گردیدهنمونه های مورد نظر تهيه شده مخلوط حاصل 

اند. نگهداری مورد آزمایش قرار گرفته روزه در شرایط استاندارد  7و روزه 

و  ASTM D1632(2007)مطابق با استاندارد  مختلفعمل آوری های نمونه ها برای زمان 

ASTM D5102(2009) .5/1و  1، 5/0در این تحقيق ابتدا سيمان با درصدهای  می باشد 
و آزمایش پتانسيل تورمی و فشار تورمی بر  گردیدبه خاک متورم شونده افزوده 

 که افزودن سيمان با درصدهای ذکر شده سببآن ها انجام شد. نتایج نشان داد روی

به دليل  الاین افزایش احتماکه  گردیدهسيمان -مخلوط خاکپتانسيل تورمی افزایش 

. بنابراین درصد سيمان افزوده شده به خاک متورم شونده وجود بنتونيت می باشد

د. نتایج گردیبه خاک افزوده  10و  8، 5سيمان با درصدهای  شده و افزایش داده

 و( 4در شکل های ) 10و  8، 5سيمان با درصدهای -آزمایش پتانسيل تورمی مخلوط خاک

 ت.نشان داده شده اس( 6و )( 5)

 

 

 درصد 5سیمان -منحنی پتانسیل تورمی خاک  -4شکل 

 

 درصد 8سیمان -منحنی پتانسیل تورمی خاک -5شکل 

 

0

5

10

15

20

25

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

رم
تو

(
صد

در
)

(دقیقه)زمان

خاک

آنی

روزه3

0

5

10

15

20

25

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

رم
تو

(
صد

در
)

(دقیقه)زمان

خاک

آنی

روزه3

0

5

10

15

20

25

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

رم
تو

(
صد

در
)

(دقیقه)زمان

خاک

آنی

روزه3



 رانیا کيژئوتکن یلي مهندسكنفرانس ماولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

8 

 

 درصد 10سیمان -منحنی پتانسیل تورمی خاک  -6شکل 

سيمان در درصدهای -منحنی پتانسيل تورمی مخلوط خاک (6( و )5(، )4)شکل های 

روزه در دستگاه  7روزه، و  7و  3)، و پس از گذشت زمان عمل آوری 10و  8، و 5

مخصوص تنظيم رطوبت و درجه حرارت( را نشان می دهد. در منحنی های باال منظور از 

نگهداری در دستگاه مخصوص تنظيم رطوبت و درجه حرارت می  ،شرایط استاندارد

منحنی ها مشاهده می گردد، با افزایش زمان هر یک از که در گونه باشد. همان 

( 4که در شکل ) گونههمان  کاهش می یابد.مخلوط مقدار پتانسيل تورمی  عمل آوری،

، در نمونه آنی، سيمان درصد 5سيمان با -مشاهده می گردد در نمونه های خاک

درصد کاهش  9/9درصد به  9/22ميزان پتانسيل تورمی خاک متورم شونده رسی از 

رسيده است.  8/8ان به درصد سيم 5 ،روزه 3یافته است. پتانسيل تورمی در نمونه 

روزه در دستگاه مخصوص تنظيم  7روزه و  7پتانسيل تورمی در نمونه  به همين صورت

 5افزودن بنابراین درصد می باشد.  35/8و  45/8رطوبت و درجه حرارت به ترتيب، 

درصدی پتانسيل تورمی آن را موجب  8/56درصد سيمان به خاک متورم شونده، کاهش 

پتانسيل تورمی  ،مشاهده می شود که با افزایش زمان عمل آوریهمچنين شده است. 

، در زمان های عمل ش پيدا کرده است که درصد کاهش آنخاک متورم شونده رسی کاه

روزه در دستگاه مخصوص تنظيم رطوبت و درجه حرارت، به ترتيب  7و  7، 3آوری 

 درصد می باشد. 5/63و  63، 6/61برابر با 

با سيمان  -مخلوط خاکدر ( مشاهده می گردد، 7که در شکل ) به عالوه همان گونه

گوناگون تاثير بيشتری در کاهش پتانسيل ، با زمان های عمل آوری سيمان درصد 10

 .بوجود آمده استتورمی خاک متورم شونده 

 

 
 سیمان گوناگونزمان برای درصدهای -منحنی تورم -7شکل 

، موجب افزایش سيمان-در مخلوط خاکدرصد سيمان  10و  8، 5استفاده از مقادیر 

فشار تورمی خاک شده است. دليل این امر می تواند وقوع فرآیند هيدراسيون 

سيمان با درصدهای باالی سيمان باشد.  -قویتر در مخلوط خاک )حرارت زایی(

سيمان با درصدهای  -بنابراین می توان گفت پارامتر فشار تورمی برای مخلوط خاک 

که سيمان عواملی  باالی سيمان نباید مالک ارزیابی پتانسيل تورمی قرار گيرد.

را می توان تحت عواملی که در  موجب کاهش پتانسيل تورمی خاک های رسی می شود

وقتی که یک خاک متورم شونده با سيمان مخلوط می شود ادامه ذکر می شود دانست. 

با جذب رطوبت صورت می پذیرد که موجب می شود خاک حالت  عمل هيدراسيون در سيمان

دانه ای به خود بگيرد و ظرفيت جذب آب و در نهایت خواص خميری کاهش و لذا تورم 

همچنين هنگامی که خاک و سيمان با هم مخلوط و متراکم می شوند  کاهش می یابد.

کدیگر قرار دارند یکسری اتصاالت شيميایی بين ذرات خاک و سيمانی که در مجاورت ی

به وجود می آید و موجب پيدایش ساختار قوی بين کانی های رسی و ذرات سيمان می 

گردد که از حرکت و جابجایی ذرات جلوگيری می کند و موجب کاهش تورم و کاهش 

 ظرفيت نگهداری آب به وسيله ذرات رس می گردد.

افزودنی شيميایی و مواد در ارتباط با پتانسيل تورمی مقایسه        .8

 مکانيکی

 

که در قسمت های قبل ذکر شد، در این تحقيق آزمایش پتانسيل تورمی  گونههمان 

سيمان  -و برای مخلوط خاک 5/1و  1، 5/0 الياف  الياف با درصد -برای مخلوط خاک
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با افزودنی های انجام شده است. بيشترین کاهش تورم  10و  8، 5 سيمان با درصد

درصد الياف بوده که با  5/1ميلی متر و  30الياف در طول  -لوط خاکدر مخ فيزیکی

درصد  04/15درصد به  9/22پتانسيل تورمی خاک از  ،افزودن آن به خاک متورم شونده

 در مخلوط خاک ود وشمی درصدی پتانسيل تورمی مشاهده  3/34رسيده است که کاهش 

روزه در  7و زمان عمل آوری  سيماندرصد  10با افزودن  با افزودنی های شيميایی،

درصد  5/1درصد به  9/22شرایط استاندارد، پتانسيل تورمی خاک متورم شونده از 

بيشترین کاهش  ،درصدی پتانسيل تورمی خاک متورم شونده 4/93رسيده که با کاهش 

ه مشاهده می شود ک گونههمان لذا . بوجود آمده استدر ميزان پتانسيل تورمی خاک 

 .  داردبيشتری در کاهش پتانسيل تورمی خاک متورم شونده  سيمان تاثير

 

 

 

 نتیجه گیری  .9

 

  قابل مالحظه می ميزان تورم و نيز فشار تورمی خاک با عمل مسلح سازی کاهش

کاهش تورم تابعی از درصد وزنی الياف و طول الياف می  یابد که این ميزان

 باشد.

  سيمان تابعی از  شيمياییو فشار تورمی بوسيله افزودنی ميزان کاهش تورم

 درصد سيمان و زمان عمل آوری است.

  افزودنی های شيميایی تاثير بيشتری در ميزان کاهش تورمی خاک متورم

 شونده دارند.
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